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Inriktningsförslag ”1” för arbetsgrupp i
Bredbandsforum – mars 2020
Likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden.

Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi Ett helt uppkopplat Sverige 2025 är
att bredbandsutbyggnaden i Sverige ska vara marknadsdriven, och att den
marknadsdrivna utvecklingen ska ske i samklang med det offentligas behov och
ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Det innebär bland
annat att det är viktigt att marknadsaktörernas möjlighet att maximera effektiviteten i
utbyggnaden värnas, genom att aktörer som påverkar bredbandsutbyggnaden agerar
på sätt som gynnar likabehandling och konkurrensneutralitet. Denna koppling har
beskrivits i flera slutrapporter från Bredbandsforums arbetsgrupper men även i
rapporter publicerade av andra aktörer, t ex Post- och telestyrelsen (PTS).
Bredbandsforums Nystartsgrupp identifierade ”Likabehandling och
konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden” som ett möjligt insatsområde för
Bredbandsforum. Beskrivningen av insatsområdet i arbetsgruppens slutrapport (2017)
fokuserade främst på situationen på den kommunala nivån; och i förlängningen hur
samarbetet mellan kommuner, kommunala verksamheter, och privata företag som
anlägger bredbandsinfrastruktur fungerar. Arbetsgruppen föreslog bland annat att
Bredbandsforum kan genomföra en analys av typfall och vanliga situationer där
marknadsaktörer uppfattar att det finns brister som kan påverka konkurrensen och
därmed bredbandsutbyggnaden negativt.
I PTS rapport ”Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband
och förslag till hur processer kan effektiviseras” (2018) identifierade myndigheten ett
antal hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och gav förslag på åtgärder.
Bland annat beskrevs hinder och lösningar på områdena tillgång till kommunal mark
genom avtal, grävtillstånd för anläggning av bredband i kommunal mark inklusive
återställning, hyres-och arrendeavtal med kommunal fastighetsägare och
elanslutning av mast/antenn.
Bredbandsforums kansli bedömer att en arbetsgrupp i Bredbandsforum med uppdrag
på detta tema bör ha fokus på att besvara hur det arbete som redan gjorts kan tas
vidare och hur befintliga förslag kan implementeras i praktiken. Av särskilt intresse är
att belysa situationer där det finns marknadsintresse att bygga ut eller förtäta
bredbandsnätet, men där hinder av olika slag föreligger, exempelvis efteranslutningar
till fibernätet i tät- och småorter. Ett direktiv för arbetsgruppen bör därför innehålla
förslag på hur arbetsgruppens sammansättning och arbetsmetoder kan anpassas för ett
mer operativt arbete än vanligt i Bredbandsforums arbetsgrupper.
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